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Keskeiset aiheet

• Yksi alustavan strategialuonnoksen päätavoitteista on 

Vakiintunut asema alan parhaana julkisena työpaikkana.

Edellytys: onnistua henkilöstön kanssa henkilöstöohjelman 

toimeenpanossa täysimääräisesti.

• Päijät-Hämeen hyvinvointialue voi onnistua vain, jos pystytään 

rekrytoimaan riittävästi henkilöstöä ja pitämään kiinni osaajista. Tämä 

on koko maan laajuinen ongelma, jota pandemia on kärjistänyt.

• Uuden organisaation alussa täytyy mm. vahvistaa positiivista 

kuvaa hyvinvointialueesta, tehdä muutokset hallitusti (jatkuvuus), 

laatia selkeä henkilöstöohjelma, joka vahvistaa hyvää johtamista ja 

oikeudenmukaista kohtelua.

• Päijät-Sotessa on viime vuonna laadittu uusi henkilöstöstrategia. Sen 

ja muiden yhdistyvien organisaatioiden henkilöstöstrategioiden ja -

ohjelmien pohjalta laaditaan yhteinen hyvinvointialueen 

henkilöstöohjelma.
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Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma

• Henkilöstöjohtamisen työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista suunnataan 

yhteisen päämäärän toteuttamiseen.

• Jokainen työntekijä toteuttaa henkilöstöohjelmaa. Lähtökohtana on ajatus 

hyvinvoivasta henkilöstöstä, joka saa yhdessä aikaan tuloksia, tuottavuutta ja laatua.

• Sisältää painopisteet ja tavoitteet henkilöstövoimavarojen suunnittelulle, 

henkilöstöjohtamiselle, osaamisen kehittämiselle sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn 

johtamiselle.

• Valmistelun pohjana Päijät-Soten ja muiden yhdistyvien organisaatioiden 

henkilöstöstrategiat ja dokumentit. 

• Osallistetaan erityisesti pelastustoimen, Heinolan ja Sysmän henkilöstöä sekä 

siirtyviä koulukuraattoreja ja -psykologeja.

• Päijät-Soten henkilöstöä on kuultu ja osallistettu laajasti kevään 2021 aikana.
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Mitä ohjelmalla halutaan vahvistaa?

• Henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen turvaaminen. Esimerkiksi lähihoitajista, sairaanhoitajista, 

sosiaalityöntekijöitä, psykiatreista ja psykologeista samoin kuin pelastusalan ammattilaisista on 

pulaa koko Suomessa. Tärkeää strateginen työkykyjohtaminen sekä laadukas rekrytointi ja 

perehdytys.

• Työterveyshuollon ja sen laajuuden parantaminen. Erityisesti psyykkisen tuen tarpeet 

huomioitava. Sairauspoissaolopäivien vähentäminen, kuntoutuksen ja joustavuuden 

parantaminen.

• Perusosaamisen ja johtamisosaamisen vahvistaminen, sillä uudet toimintamallit ja 

monimutkaistuva palvelujärjestelmä luovat uusia osaamistarpeita. 

• Lainsäädännön muutokset tuovat lisää turvaa ja palveluja asiakkaille, mutta ovat vaikeita toteuttaa 

vallitsevassa kansallisessa henkilöstötilanteessa.

• Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

• Yhtenäisten ja oikeudenmukaisten käytäntöjen ja toimintamallien varmistaminen. Kehitetään 

työprosesseja ja hyödynnetään työn digitalisointia.
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Henkilöstöohjelma tehdään kaikkien 

yhdistyvien organisaatioiden yhteistyönä
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Henkilöstöohjelma valmistuu huhtikuun loppuun 

mennessä seuraavien vaiheiden mukaisesti
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Päijät-Soten

henkilöstöstrategian

valmistelu kevät 2021
Henkilöstöstrategia valmisteltiin laajasti ja avoimesti, jotta

kaikilla Päijät-Soten työntekijöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa

strategian sisältöön.

Vaikuttamisen paikkoja olivat muun muassa

• 8 strategiatyöpajaa, joihin osallistui yli 200 henkilöä

• henkilöstökysely ja sen 1400 vastausta

• 6 tilaisuutta, jossa sai kysyä ja keskustella

strategiasta

Työtä valmisteli laajapohjainen ohjausryhmä ja 

projektiryhmä, joissa oli osaamista eri puolilta organisaatiota. 

Lisäksi tehtiin henkilöstötilannetta kartoittavia data-

analyyseja. Työstövaihe on dokumentoitu, ja henkilöstö voi

edelleen tutustua siihen.
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Kiitos

Jukka Santala
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